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PRZE PIÓ RY
z rodzaju Callipepla

cz.1I

Adam Zga niacz

Doros∏y kogut przepióra ∏uskowanego

Ksià˝ ka, od któ rej wszyst -
ko si´ za cz´ ∏o, na dal stoi na pó∏ -
ce w mo im do mu i za ra ̋ a ko lej -
ne po ko le nie m∏o dych lu dzi mi -
∏o Êcià do pta ków. Mnie ho dow -
la prze pió rów przy nio s∏a wie -
le roz cza ro waƒ, ale jesz cze wi´ -
cej sa tys fak cji. Po zna ∏em na -
praw d´ wspa nia ∏ych, mà -
drych i ˝ycz li wych lu -
dzi, i to nie tyl ko w na szym kra -
ju. To przez sza cu -
nek dla nich nie zmier nie trud -
no by ∏o mi na pi saç ten ar ty -
ku∏, po nie wa˝ wiem, ˝e b´ -
dà mo imi pierw szy mi i su ro wy -
mi re cen zen ta mi. 
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PRZE PIÓR ¸U SKO WA NY
(Callipepla squamata)

Na po czàt ku XX wie ku roz po cz´ -
∏a si´ przy go da eu ro pej skich ho dow -
ców z prze pió rem ∏u sko wa nym. Oko -
∏o 90 lat póê niej ptak ten za go Êci∏ w na -
szych kra jo wych wo lie rach, czy li mniej wi´ -
cej w tym sa mym cza sie co prze piór czu ba -
ty. 

Zna la z∏em in for ma cje o czte rech pod ga -
tun kach te go prze pió ra: Cal li pe pla squ ama -
ta har gra vi, Cal li pe pla squ ama ta squ ama -
ta, Cal li pe pla squ ama ta pal li da oraz Cal li pe -
pla squ ama ta ca sta no ga stris za miesz ku jà -
cych na ob sza rze Sta nów Zjed no czo -
nych od po ∏u dnio wo -wschod nie go kraƒ -
ca sta nu Ko lo ra do i po ∏u dnia sta nu Kan -
sas przez Okla ho m´, No wy Mek syk, Tek -
sas oraz wschod nià cz´Êç Ari zo ny do cen tral -
ne go Mek sy ku, gdzie je go ob szar wy st´ po -
wa nia zw´ ̋ a si´ kli nem i do cho dzi pra -
wie do sa mej sto li cy te go kraj. Dzia ∏al -
noÊç cz∏o wie ka to roz sze rze nie je go ob sza -
ru wy st´ po wa nia o sta ny Ne wa da i Wa -
szyng ton. Te ry to rium Sta nów Zjed no czo -
nych zdo mi no wa ne zo sta ∏o przez pod ga tu -
nek Cal li pe pla squ ama ta har gra vi. W la -
tach 40. ubie g∏e go wie ku po pu la cja te -
go prze pió ra zo sta ∏a doÊç moc no prze trze -
bio na, g∏ów nie wsku tek po lo waƒ, ulu bio -
nej roz ryw ki ame ry kaƒ skich far me -
rów w tam tym okre sie.

Ga tu nek ten za miesz ku je su che te re -
ny pó∏ pu styn ne po ro Êni´ te tra wà i su ku len ta -
mi. Od ̋ y wia si´ g∏ów nie drob ny mi na sion ka -
mi, cho cia˝ w die cie te go prze pió ra zna czà -
cy udzia∏ ma jà owa dy. Ze wzgl´ du na utrud -
nio ny do st´p do wo dy, ch´t nie ob dzio bu -
je zna le zio ne owo ce i su ku len ty.

Na pierw szy rzut oka ubar wie nie za rów -
no ko gu ta, jak i ku ry jest jed na ko we. Pta -
ki te ma jà czu bek sto˝ ko wy utwo rzo -
ny na ze wnàtrz z piór w ko lo rze brà zo wa -
wym, na to miast pió ra we wn´trz ne sà ja -
sne i d∏u˝ sze; u ko gu ta bia ∏e, a u kur ki kre -
mo we. Oko i dziób ciem ne. G∏o wa sza ro nie -
bie ska z wy raê nym brà zo wawym na lo -
tem, szcze gól nie na po licz kach i za czub -
kiem. Gar d∏o u ko gu ta ma od cieƒ brà zo wo -
˝ó∏ ty, zaÊ u kur ki bar dziej ja sno sza ry. Rów -
nie˝ oko sa micz ki jest oto czo ne ja Êniej szy -
mi piór ka mi, któ re sà wy d∏u ̋ o ne jak -
by w ∏ez k´ skie ro wa nà do ty ∏u. Ca ∏a szy -
ja i pierÊ sta lo wo sza re z wy raê nym czar -
nym ∏u sko wa niem. Pió ra na brzu chu zmie -
nia jà ko lor na ja sno sza ry z wy raê nym ˝ó∏ -

tym od cie niem; u ko gu ta cz´ -
sto jest w tym miej scu brà zo wawa pla -
ma. Ko lor zmie nia si´ na ja sno brà zo -
wy na pod brzu szu. Brà zo we bo ki ma jà wy -
raê ny wzór z∏o ̋ o ny z bia ∏ych pa sków. Skrzy -
d∏a brà zo wa we, lot ki i ste rów ki sza re. Lot -
ki dru gie go rz´ du z ja snà ob wód kà two -
rzà na ple cach cha rak te ry stycz ny wzór. Prze -
pió ry te osià ga jà wiel koÊç oko -
∏o 27-29 cm, przy czym ko gut jest wi´k -
szy i ma syw niej zbu do wa ny.

Okres zi mo wy prze pió ry sp´ dza jà w sta -
dach li czà cych po kil ka dzie siàt osob ni -
ków. Z na sta niem wio sny gru py te dzie -
là si´ na pa ry po szu ku jà ce do bre go miej -
sca na za ∏o ̋ e nie gniaz da. Szcze li ny skal -
ne, wszel kie go ro dza ju zgru po wa nia su ku -
len tów oraz in nej ro Êlin no Êci sà ide al -
nym miej scem do za ∏o ̋ e nia gniaz da. Kur -
ka sk∏a da oko ∏o 14 bia ∏ych ja jek z drob -

nym brà zo wym na kra pia niem, któ re wy sia -
du je przez 22-23 dni. Sam czyk, cho -
cia˝ w tym cza sie prze by wa w po bli ̋ u gniaz -
da, nie jest tak sil nie zwià za ny ze swo jà part -
ner kà, jak u in nych ga tun ków z te go ro dza -
ju. Ob ser wo wa no ko gu ty, któ re w tym cza -
sie za k∏a da ∏y gniaz do z in nà part ner -
kà. Okres go do wy u te go ga tun ku mo -
˝e trwaç od kwiet nia do wrze Ênia. M∏o de ro -
snà doÊç szyb ko, jed nak p∏eç tych pta -
ków mo˝ na roz ró˝ niç prak tycz nie do pie -
ro po uzy ska niu przez m∏o dzie˝ ubar wie -
nia pta ków do ro s∏ych. Ro dzi na prze by wa ra -
zem do je sie ni, póê niej ∏à czà si´ w wi´k -
sze gru py.

HO DOW LA 
Rów nie˝ w tym przy pad ku za sa dy ho dow -

li nie od bie ga jà od tych, ja kie zo sta ∏y po da -
ne dla prze pió ra ka li for nij skie go. Nad mie -

Jednodniowe piskl´ta przepiórów kalifornijskich i czubatych, ale jak odró˝niç, kto jest kto?

M∏ode bardzo szybko rosnà, dwa tygodnie to sporo czasu...
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ni´ tyl ko, ˝e po mi mo i˝ ga tu nek ten do -
brze zno si na sze zi my, to we d∏ug mo ich do -
Êwiad czeƒ jest naj bar dziej na ra ̋ o ny na nie -
ko rzyst ne wa run ki na sze go kli ma -
tu; mam tu na my Êli wil got noÊç po wie -
trza wy st´ pu jà cà w okre sie wio sen -
nym, a szcze gól nie ucià˝ li wà dla pta ków je -
sie nià. Ko lej nym ele men tem jest, mo im zda -
niem, wy˝ sza ni˝ u po zo sta ∏ych ga tun -
ków po dat noÊç na stres.

Ni gdzie nie zna la z∏em wzmian ki o wy st´ -
po wa niu mu ta cji barw nych u te go ga tun -
ku. Do tar ∏em jed nak do in for ma cji, ˝e w jed -
nej z na szych kra jo wych ho dow li wy -
klu∏ si´ ptak bia ∏y, któ ry pad∏ po kil -
ku dniach (szko da, ˝e in for ma -
cja ta nie jest po twier dzo na fo to gra fia -
mi lub re la cja mi na ocz nych Êwiad ków). Pa -
ra ho dow la na, od któ rej po cho dzi∏ ten m∏o -
dy, rów nie˝ nie do cze ka ∏a na st´p ne go okre -
su l´ go we go. Je Êli in for ma cja ta jest praw dzi -
wa, to po ja wie nie si´ mu ta cji te go ga tun -
ku jest tyl ko kwe stià cza su.

M∏o dym prze pió rom ∏u sko wa -
nym, tak jak wszyst kim po zo sta ∏ym z te -
go ro dza ju, za k∏a da my ob ràcz k´ o Êred ni -
cy we wn´trz nej 6 mm.

PRZE PIÓR STROJ NY
(Callipepla douglasii)

Czwar ty, ostat ni ga tu nek za li cza ny do te -
go ro dza ju, jest ju˝ od ja kie goÊ cza su ho do -
wa ny na za cho dzie Eu ro py. Da le ko mu jed -
nak do po pu lar no Êci po zo sta ∏ych przed sta -
wi cie li te go ro dza ju. Nie po sia dam in for ma -
cji, aby by∏ ho do wa ny przez pol skich ho dow -
ców. Mam jed nak na dzie j´, ˝e rów -
nie˝ ten ga tu nek w naj bli˝ szym cza sie uzu -
pe∏ ni na sze ko lek cje. Sam by ∏em bli ski spro -
wa dze nia tych pta ków, ale prze szko dà oka -
za ∏a si´ pta sia gry pa, któ ra w ostat nich la -
tach po krzy ̋ o wa ∏a wie le pla nów ho dow la -
nych.

Pi´ç pod ga tun ków te go prze pió ra: Cal li -
pe pla do ugla sii do ugla sii, Cal li pe pla do ugla -

sii ben so ni, Cal li pe pla do ugla sii te res, Cal li pe -
pla do ugla sii im pe di ta oraz Cal li pe pla do ugla -
sii lan gu ens za miesz ku je sto sun ko wo nie -
wiel ki ob szar w za chod nim Mek sy -
ku wzd∏u˝ wschod nie go wy brze ̋ a Za to -
ki Ka li for nij skiej. 

Ce chà wy ró˝ nia jà cà te pta ki jest z∏o ci sto -
sza ry czub ko gu ta, któ ry u te go ga tun -
ku jest naj bar dziej roz wi ni´ ty, w po rów na -
niu do wszyst kich przed sta wi cie li te go ro dza -
ju. 

Sza rà g∏o w´ zdo bi nie re gu lar ny, z∏o ̋ o -
ny z czar nych, ja sno sza rych oraz brà zo -
wych pió rek czub. Wzór ten na kar ku zo sta -
je zdo mi no wa ny przez ko lor rdza wobrà zo -
wy. PierÊ sza ra, prze cho dzà ca stop nio -
wo w ko lor brà zo wy brzu cha i bo ków. Dol -
na cz´Êç pier si i brzuch ozdo bio ne bia ∏y -
mi plam ka mi o doÊç re gu lar nym kszta∏ -
cie. Na bo kach bar dziej wy d∏u ̋ o ne.

Rów nie˝ ple cy, lot ki oraz ogon ma jà od -
cieƒ brà zo wo sza ry. Ku ra bar dzo po dob -
na do ko gu ta, ale nie tak kon tra sto wo ubar -
wio na; do mi nu jà ce ko lo ry to sza ry i brà zo -
wy, two rzà one wzór drob ne go prà˝ ko wa -
nia. Czub ku ry jest oczy wi Êcie zde cy do wa -
nie mniej szy, po zba wio ny ko lo ru, po dob -
nie jak ca ∏a g∏o wa. Tak jak w przy pad ku po -
zo sta ∏ych ga tun ków, sa micz ka jest drob niej -
sza.

Wa run ki Êro do wi sko we bar dzo po dob -
ne do tych, w ja kich prze by wa prze piór czu -
ba ty i nie po win no to dzi wiç, gdy weê mie -
my pod uwa g´, ˝e ob sza ry ich wy st´ po wa -
nia po stro nie mek sy kaƒ skiej w znacz -
nym stop niu si´ po kry wa jà. Jed nak prze pió -
ra stroj ne go mo ̋ e my spo tkaç znacz nie 
da lej na po ∏u dnie.

W okre sie go do wym, trwa jà cym od kwiet -
nia do czerw ca, do bra na pa ra bu du je gniaz -
do w k´ pach su chej tra wy, pod krze wa -
mi, w sku pi skach su ku len tów oraz po mi´ -
dzy ka mie nia mi. Do przy go to wa ne go gniaz -
da sa mi ca sk∏a da 8-12 bia ∏ych jaj, któ re wy -
sia du je przez 22-23 dni. Ko gut w tym cza -

sie prze by wa w po bli ̋ u gniaz da, a na st´p -
nie ra zem z part ner kà opie ku je si´ po tom -
stwem.

Zi m´ sp´ dza jà w nie wiel kich gru -
pach, w któ rych prze by wa jà a˝ do wio sny.

HO DOW LA 
Te go prze pió ra nie ma w na szych kra jo -

wych ho dow lach, dla te go trud no co kol -
wiek na ten te mat na pi saç. Co cie ka we, rów -
nie˝ w li te ra tu rze nie ma zbyt wie lu opi -
sów te go pta ka. Na pew no trze ba im stwo -
rzyç ta kie wa run ki jak dla po zo sta ∏ych ga tun -
ków z te go ro dza ju; po dob nie z po kar -
mem. Je stem prze ko na ny, ˝e zi mo wa -
nie tych pta ków w wo lie rach jest prak tycz -
nie nie mo˝ li we. Je den z mo ich zna jo -
mych, któ ry ma te prze pió ry w swo jej ko lek -
cji bo daj ̋ e od trzech lat, okre Êla je ja -
ko doÊç pro ble ma tycz ne, a na wet trud -
ne. Trud no Êci sà przy czy nà te go, ˝e prze pió -
ry te sà nie zbyt cz´ sty mi miesz kaƒ ca mi wo -
lier, a ich ce na jest cià gle doÊç wy so ka.

MO JE DO ÂWIAD CZE NIA HO DOW LA NE
Wi´k szoÊç wie dzy po trzeb nej do pro wa -

dze nia ho dow li zo sta ∏a po da na przy
opisach po szcze gól nych ga tun ków. Sà to in -
for ma cje ogól ne, mo˝ na po wie dzieç ksià˝ ko -
we. 

Dla te go chcia ∏em prze ka zaç czy tel ni -
kom kil ka uwag b´ dà cych wy ni kiem nie tyl -
ko mo je go do Êwiad cze nia ho dow la ne -
go; jest to wie dza zdo by ta me to -

Para przepiórów ∏uskowanych (na pierwszym planie kogut)
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dà prób i b∏´ dów. Nie mo˝ na tych kil ku spo -
strze ̋ eƒ trak to waç ja ko go to wych re -
cept na pro wa dze nie ho dow li, ale w mo -
im przy pad ku roz wià za nia te spraw dzi -
∏y si´, co nie zna czy, ˝e po sia dam od po wie -
dzi na wszyst kie py ta nia. 

Na obec nym eta pie mo jej wie dzy o prze -
pió rach z ro dza ju Cal li pe pla, je stem zwo len -
ni kiem ho dow li w po miesz cze niach prze zna -
czo nych tyl ko dla nich. Sà to naj cz´ -
Êciej doÊç du ̋ e klat ki lub ma ∏e wo lier -
ki. Nie kwe stio nu j´ wa lo rów du ̋ ych, prze -
stron nych wo lier. Ja rów nie˝ roz po czy na -
∏em od ta kie go roz wià za nia. Jed nak mu si -
my wziàç pod uwa g´, ˝e w wi´k szo Êci ma -
jà one ob sa d´ wie lo ga tun ko wà. Spo -

ra cz´Êç ho dow ców trak tu je bo wiem prze -
pió ry ja ko uzu pe∏ nie nie, a nie ja ko g∏ów -
nych miesz kaƒ ców.

Cz´ sto pró by ∏à cze nia ró˝ nych ga tun -
ków koƒ czà si´ nie po wo dze niem. Przed sta -
wi cie le te go ro dza ju lu bià wy ko rzy sty waç ca -
∏à prze strzeƒ wo lie ry, nie omi ja -
jàc przy tym na wet naj cieƒ szych ga ∏´ zi i in ne -
go wy po sa ̋ e nia. Przy oka zji ta kich spa ce -
rów mo gà ulec znisz cze niu gniaz da drob -
nych pta ków, a na wet go ∏´ bi, co dla ho dow -
cy jest nie wàt pli wà stra tà. Mia ∏em kie dyÊ ko -
gu ta ka li for nij skie go, któ ry po sta no wi∏ zwie -
dziç skrzyn k´ l´ go wà pa ry nimf. Nim fy stra ci -
∏y jaj ka, ko gut ˝y cie, ja jed no i dru gie. In -
nym ra zem by ∏em Êwiad kiem, jak ko gu cik za -

ata ko wa∏ to ku jà ce go sam czy ka cu krów -
ki. Wy star czy∏ je den atak. Stra ta mo ̋ e nie -
wiel ka, ale na pew no prze stro ga. Opi sa -
∏em tu mo ̋ e naj bar dziej dra stycz ne zda rze -
nia Êwiad czà ce o tym, ˝e cha rak ter tych ptasz -
ków nie za wsze po zwa la na umiesz cze -
nie ich w wo lie rze ogól nej. Ja z ta kie go roz -
wià za nia zre zy gno wa ∏em. Nie zna czy to jed -
nak, ˝e nie mo˝ na po ∏à czyç tych pta ków z in -
ny mi, ale nie na le ̋ y te go ro biç na si ∏´. Za zu -
pe∏ nie nie uza sad nio ne uwa ̋ am pod ci na nie lo -
tek prze pió rom, aby unie mo˝ li wiç ich w´ dro -
wa nie po ga ∏´ ziach. Jest to prze ciw ich na tu -
rze, po dob nie jak umiesz cze nie ich w klat -
ce zu pe∏ nie po zba wio nej ga ∏´ zi. 

Uwzgl´d nia jàc po wy˝ sze za cho wa nia, po -
win ni Êmy osie dliç prze pió ry w bar dzo du -
˝ych, naj le piej bo ga to wy po sa ̋ o nych w ele -
men ty de ko ra cyj ne i za ro Êni´ tych wo lie -
rach. Nie ste ty, spo tka ∏o mnie ko lej ne roz cza -
ro wa nie. Prze pió ry sta ∏y si´ bar dzo p∏o chli -
we, co prak tycz nie unie mo˝ li wia ich ob ser -
wa cj´, a brak mo˝ li wo Êci ob ser wa cji pta -
ków po zba wia nas mi´ dzy in ny mi wie -
dzy o kon dy cji i zdro wot no Êci na szych pod -
opiecz nych. Cz´ sto nie ste ty jest tak, ˝e kie -
dy za uwa ̋ y my ja kieÊ nie pra wi d∏o wo Êci w za -
cho wa niu, jest za póê no na prze pro wa dze -
nie dia gno zy i le cze nie pta ków. Po za tym p∏o -
chli we prze pió ry sà na ra ̋ o ne na ogrom -
ny stres w przy pad ku, kie dy ist nie je po trze -
ba od∏o wie nia pta ka w ce lu prze nie sie -
nia go do in ne go po miesz cze nia, np. na kwa -
ran tan n´, zi mo wi sko lub cho cia˝ by umiesz -
cze nie go w klat ce trans por to wej. We -
d∏ug mnie stres i p∏o chli woÊç sà naj cz´st -
szà przy czy nà upad ków tych pta -
ków. Nie pro wa dz´ sta ty sty ki, ale je stem pe -
wien, ̋ e naj wi´ cej strat na st´ pu je po prze nie -
sie niu pta ków do no wych po miesz -
czeƒ oraz wsku tek sp∏o sze nia si´ pta ków wy -
wo ∏a ne go nie zna nym im czyn ni kiem (wy bu -
chy pe tard i sztucz nych ogni, wi zy ty dra pie˝ -
ni ków pod ogro dze niem, gwa∏ tow na zmia -
na oÊwie tle nia itp.). Wi´k szoÊç nie do Êwiad -
czo nych ho dow ców po pe∏ nia za sad ni -
czy b∏àd: po wy pusz cze niu do przy go to wa -
ne go dla nich po miesz cze nia, sta le prze by -
wa w ich po bli ̋ u lub na wet pró bu je po bu -
dziç i zmu siç do ru chu pta ki, któ re sà ze stre -
so wa ne i sie dzà cz´ sto nie ru cho mo w kà -
cie wo lie ry. Kie dy stres mi nie, pta ki stop nio -
wo sa me za cznà po zna waç oto cze nie, a na -
st´p nie za ak cep tu jà no we go opie ku na. Naj -
praw do po dob niej w tym miej scu nie któ -
rym si´ na ra ̋ ´, ale je stem pe wien, ˝e w na -

Pi´ciotygodniowe przepióry ∏uskowane

Siedmiotygodniowe przepióry czubate
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szej ho dow li ni gdy nie stwo rzy my prze pió -
rom wa run ków na tu ral nych, ewen tu al -
nie mniej lub bar dziej do nich zbli ̋ o -
ne. Dla mnie istot ny jest co dzien ny kon -
takt z pta ka mi i nie cho dzi o to, by po bie ra -
∏y po karm z r´ ki, ale aby nie ucie ka -
∏y przede mnà w pa ni ce. Po zwa la mi to prak -
tycz nie co dzien nie oce niaç kon dy cj´ pta -
ków. Nie praw dà jest rów nie˝, ˝e tyl -
ko w bar dzo du ̋ ych wo lie rach prze pió ry b´ -
dà wy sia dy waç ja ja. Jest to mo ̋ e bar -
dziej praw do po dob ne, jed nak, mo im zda -
niem, de cy du jà ce zna cze nie ma ak cep ta -
cja wa run ków, ja kie stwo rzy li Êmy dla da -
nej pa ry, na wet na nie wiel kiej prze strze -
ni. Mia ∏em ta ki przy pa dek, ˝e w klat ce o po -
wierzch ni 1 m2 kur ka wy sie dzia ∏a i pro wa dzi -
∏a swo je m∏o de, a nie jest to przy pa dek od -
osob nio ny.

Czyn ni ki, któ re wy mie ni ∏em, prze sà dzi -
∏y o tym, ˝e wy bra ∏em ho dow l´ w mniej -
szych po miesz cze niach.

Ko lej nym ele men tem w ho dow li, na któ -
ry war to zwró ciç uwa g´, jest spra wa kar mie -
nia na szych pod opiecz nych. Nie kwe stio nu -
j´ te go, ˝e na wol no Êci prze pió ry ko rzy sta -
jà z bar dzo ró˝ no rod ne go po ̋ y wie nia. Jed -
nak je go zdo by cie cz´ sto nie jest pro -
ste, a iloÊç te go po kar mu jest cz´ sto ogra ni -
czo na za rów no ilo Êcio wo, jak i ja ko Êcio -
wo. Dla te go war to si´ za sta no wiç, co i ile po -
da je my na szym prze pió rom. Je stem za wy ko -
rzy sta niem przy spo rzà dza niu mie sza -
nek dla tych pta ków jak naj szer sze go wa chla -
rza zia ren i do dat ków, jed nak ich iloÊç i ro -
dzaj po win ny byç zmien ne. Mam tu na my -
Êli szcze gól nie po kar my wy so ko bia∏ ko -
we i ole iste, któ re, mo im zda niem, w nad -
mier nych ilo Êciach sà wr´cz szko dli we. Ho -
dow ca chce, aby je go pta ki mia ∏y wszyst -
ko i niech sa me wy bio rà, co im sma ku -
je. Tak pro wa dzo ne, mo gà wpaÊç w na -
wyk po bie ra nia tyl ko te go po kar mu, któ -
ry im sma ku je, a nie ko niecz -
nie jest dla nich naj lep szy. Cza sa mi trud no ta -
kie mu ko muÊ wy t∏u ma czyç, ˝e psze ni ca, pro -
so, mi ni mal ny do da tek in nych zia re nek, Êwie -
˝e zie lon ki, mi ne ra ∏y i Êwie ̋ a wo da sà w sta -
nie za pew niç pe∏ ne po trze by na szym do ro -
s∏ym pod opiecz nym. Nie uni kam w swo -
jej ho dow li rów nie˝ go to wych mie sza nek pa -
szo wych, ale dla pta ków do ro s∏ych, w okre -
sie l´ gów, sta no wià one coÊ w ro dza ju do dat -
ku, a nie pod sta wo we go po kar mu, na to -
miast dla m∏o dych sta no wià pod sta w´ po kar -
mu i stop nio wo iloÊç pa szy jest zmniej sza -

na. W mo men cie, kie dy pta ki ma jà kil ka mie -
si´ cy, sà kar mio ne tak jak do ro s∏e.

Je ̋ e li mó wiç o przy go to wa niach pta -
ków do l´ gów, to po st´ pu j´ wbrew na tu -
rze, po nie wa˝ ju˝ od je sie ni pta ki prze zna -
czo ne do ho dow li prze by wa jà w pa -
rach. Chc´, aby pa ra, z∏o ̋ o na we d∏ug mo -
ich pre fe ren cji, wza jem nie si´ ak cep to wa -
∏a i nie spo tka ∏y mnie przy kre nie spo dzian -
ki. Nie do ty czy to co praw da prze pió -
rów z ro dza ju Cal li pe pla, bo ich mu ta -
cje jesz cze nie do tar ∏y do na szych wo -
lier, ale pa mi´ tam, jak bia ∏e mu ko gu to -
wi prze pió ra wir gi nij skie go mu sia ∏em zmie -
niç part ner k´. Z jur ne go sam ca sta∏ si´ po tul -
nym ba ran kiem, któ re go nic po za je dze -
niem nie in te re so wa ∏o. Do pie ro kil ka ostat -
nich ja j, z oko ∏o 40., by ∏o za p∏od nio nych. 

Wcze snà wio snà prze pro wa dzam nie -
zb´d ne za bie gi we te ry na ryj ne, ta kie jak: od -

ro ba cza nie pta ków, kon tro la upie rze -
nia pod kà tem pa so ̋ y tów ze wn´trz nych, ko -
rek ta pa zu rów oraz ostat nia przed l´ ga -
mi de zyn fek cja po miesz czeƒ. 

Na pew no te mat ho dow li prze pió -
rów nie zo sta∏ w tym ar ty ku le wy czer pa -
ny. Chcia∏ bym jesz cze na ko niec zwró -
ciç uwa g´ na po trze b´ pro wa dze nia dzia -
∏aƒ pro fi lak tycz nych ma jà cych na ce lu ochro -
n´ zdro wia pta ków. Pta ki te sà po dat -
ne na wszel kie cho ro by, po dob nie zresz -
tà jak wszyst kie ku ra ki. W mo men -
cie, gdy prze piór za cho ru je, ma my bar -
dzo ma ∏o cza su na pod j´ cie dzia ∏aƒ dia gno -
stycz nych i roz po cz´ cie le cze nia. Cho ro -
ba, przy wro dzo nej p∏o chli wo Êci i po dat no -
Êci na stres tych ma ∏ych ku ra ków, koƒ -
czy si´ cz´ sto tra gicz nie, a ho dow cy przy no -
si roz cza ro wa nie i znie ch´ ce nie. 

Fot. autora 

Szeregowy uk∏ad niewielkich wolier idealnie nadaje si´ do hodowli nie tylko przepiórów


